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COMUNICADO

SPLIU reclama ao ME que Concursos e Pedidos de Mobilidade
por Doença estejam concluídos em julho

O SPLIU regista com agrado que a fase de manifestação de preferências ao
concurso de contratação inicial e reserva de recrutamento esteja a decorrer no
prazo previamente anunciado pelo ME para o efeito.

De igual modo, esperamos que a candidatura ao Concurso de Mobilidade aconteça
na 2ª quinzena de julho, tal como consta na calendarização anunciada pelo ME.

Já no que se refere aos pedidos de mobilidade por doença, o SPLIU estranha que
terminado o prazo estabelecido para a consulta pública no final do mês de junho,
ainda não tenha sido publicado, até ao momento (8 de julho), o respetivo Despacho
em Diário da República, que estabeleça os procedimentos e os prazos para que os
docentes tratem do respetivo processo.

O SPLIU reclama ao ME que os Concursos e o processo relativo aos pedidos de
Mobilidade por Doença estejam concluídos até ao final do mês de julho, sendo
portanto imperioso, para que tal objetivo primordial seja atingido, que seja publicado
com a maior brevidade possível, em Diário da República, o respetivo Despacho,
uma vez que estarão previstos 15 dias úteis para que os professores tratem do
processo, numa época do ano em que muitos clínicos se encontram em pleno gozo
de férias.

Após um ano escolar extremamente desgastante para Educadores e Professores,
com uma enorme saturação e cansaço acumulados, considera o SPLIU que
deverão ter os mesmos o inalienável direito de gozar o seu período de férias no
mês de agosto, sem qualquer preocupação de natureza profissional.

Lisboa, 8 de julho de 2016

A Direção Nacional do SPLIU


